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HUB, JVS handskrftssarn1ing
Bästa broder!
Jag borde *visserliga* längeledan liafva skrifvit till dig, men då jag
förtäljer dig att jag några veckor bortåt varit besvärad af en envis
ögonsjukdom, en följd af mycket arbetande vid ijus, så torde du
vänskapiigen ursäkta mig. Jag har dessutom icke haft stort att berätta
Dig ty först den 15 dennes var fatalierna ute ochjag kunde följaktiigen
icke säga dig livilka dina medsökande voro.
Din ansökan inlemnades d<en> 7 Octob<er som du ser af bifogade
document. Såsom sökande hafva inter fatalie ytterligare anmäit sig:
Afzelius, Genberg, Lindblom och Rietz. Hvarken L<indblo>m eller
R<ietz) kunna komma i fråga ty båda hafva speciminerat och speci
minera dagligen på sin oduglighet att någonsin begripa hvad philoso
phi är. Afzelius känner du: Genberg, en af mina närmaste vänner, en
person om hvilken du vet att jag hyser mycket stora tankar, speci
minerar under loppet af nästa termin och jag är fulit öfvertygad om att
du af hans disputation skall se att jag ej bedragit mig. Detta hindrar
mig dock icke att bäde för dig och alla öppet uttala hvad jag vet sant
och rätt vara, nemiigen att ingen, som talar Svenskt tungomål har
sådana förtjenster om Philosophins Studium som du och att en och
hvar som interesserar sig för vårt universitets bästa, måste sädant
behjerta.
Men det återstår en vigtig sak. Den 28 § i vår regeringsform säger att
ingen annan än »infödd Svensk man» får till statens embeten befordras.
Jag tror att jag skref något derom i mitt sista bref men jag visste ej då
hvad jag för ett par dagar sedan af händelse fått veta att nemligen en
förordning. om jaa, ej mins orätt, af d<en) 27 December> 1811
uttryckligen förklarar nämnda § sä att den som fiyttat ur Sverige måste
söka ny medborgarerätt innan han är competent till någon befordran
inom samma land. Pä grund af denna förordning måste Hvasser söka
entiedigande från sin tjenst i Helsingfors. Pä sådant måste du vara
betänkt om du söker syssian med allvar och ingen tid är för dig ännu
förlorad ty competensfrågan afgöres säkerligen icke förr än emot slutet
af nästa vårtermin. Specimens tid är ännu icke utsatt och säledes kan
jag ej nu bestämdt uppgifva den tid dä fataliern i detta afseende gå ut.
IApropos om deta sä behöfver jag väl ej säga dig att ingen förnuft<i>g
mennis>ka kan af dig fordra sädan specimen!j
För att complettera din ansökan har jag bifogat din bok om staten
samt din skrift om Personlighetens id. Jag har haft enkom bud efter
den sednare till Köpenhamn emedan jag genom utlåning förlorat mitt
eget exemplar. Nu äro dina documenter i detta afseende fullkomligt
rigtiga, hvilket var sä mycket nödvändigare som jag är öfvertygad om
att din ansökan blifvit casserad deräst dessa bilagor felats.
Gör nu hvad dig bäst och rådeligast synes. Jag skall om något vigtigt
förefaller skrifva till dig derom.
Lycka till i ditt äktenskap! Glöm icke att skrifva några ord till din
tillgifne vän
Carl August Hagberg.
Lund d. 19 octob. 1845.
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